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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

 

Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Op 17 juni 2021 is peuteropvang Spelenderwijs van kinderopvangorganisatie Stichting 

Reformatorische Peuterspeelzalen Nunspeet, in opdracht van de gemeente Nunspeet bezocht voor 

een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name 

gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 

Een aantal voorwaarden uit de onderstaande domeinen zijn onderzocht: 

• Pedagogische praktijk; 

• Personeel en groepen; 

• ouderrecht 

 

Omdat deze peuteropvang wordt gesubsidieerd voor vroeg- en voorschoolse educatie worden ook 

de voorwaarden daar omtrent meegenomen in de beoordeling. 

 

Beschouwing 

Peuteropvang Spelenderwijs is gevestigd in een eigen ruimte tegenover basisschool de 

Ridderschool te Nunspeet. 

Deze locatie heeft opvang voor maximaal 16 kindplaatsen per dag. 

De peuteropvang heeft een eigen ingerichte groepsruimte met daarbij een aansluitende 

buitenruimte. 

De peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• onderzoek voor registratie; 22-05-2018 geen overtredingen 

• onderzoek na registratie; voldoet de houder aan de wettelijke voorschriften 

• jaarlijks onderzoek; 1-11-2018; de houder voldoet aan de wettelijke voorschriften 

• in 2020 heeft er geen onderzoek plaats gevonden vanwege covid 19 

 

Huidige bevindingen: 

Er zijn overtredingen geconstateerd betreffende: 

• Personeel en groepen; de verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Ouderrecht; informatie 

 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De leidinggevende heeft een Beleidsplan (Incl. werkplan) opgestuurd naar de toezichthouder. 

 

In dit plan worden de volgende items beschreven: 

• Visie op de peuterspeelzaal  

• Doelstelling.  

• Realisering van de doelstelling. 

• Doelgroep. 

• Visie op het kind en de opvoedingstaak. 

• Visie op het kind.  

• Relatie met het kind  

Pedagogische praktijk 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde dagopvang is tot stand gekomen door een veelheid 

aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze observatie is 

gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld 

door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Situatie observatie 

De observatie vindt plaats op donderdagochtend vanaf 9.00 uur. 

Er zijn 15 kinderen aanwezig met twee vaste beroepskrachten 

 

Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats: 

• Vrij spel 

• buitenspelen 

• Voorlezen 

• kring 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Twee aspecten staan in dit rapport beschreven. 

 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 

teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving; 

Initiatief                                                         

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en niveau van een kind 

Tijdens het vrij spelen vragen de kinderen of de beroepskracht wil voorlezen. De beroepskracht 

pakt een boek. De kinderen worden betrokken bij het boek. 

De beroepskracht zegt: onder het voorlezen: ''Waar gaat hij nu naar toe?'' "wat zien jullie"? 

De kinderen doen actief mee met de beroepskracht. 

 

Doelgericht aanbod              

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaar kunnen te 

ontdekken. 

De kinderen gaan eerst vrij spelen zodra zij binnen komen. Ze mogen buitenspelen, lezen, in de 

hoeken of bouwen. 

Na het vrij spelen gaat men in de kring. 

De kinderen weten wat er gaat komen omdat de beroepskrachten dit vertellen. 

 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de 

algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

Rituelen en voorspelbaarheid                               

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 

Rond 9.45 uur gaat de groep in de kring. Er wordt eerst een opruim/verzamel liedje gezongen. 

Daarna gaat men in de kring. Eén beroepskracht heeft de leiding in de kring en spreekt de 

kinderen aan. De kinderen weten wat er gaat komen. Ze gaan netjes in de kring zitten en doen het 

voorstel rondje. 

Na dit voorstel rondje wordt er bijbel liedjes gezongen en de meeste kinderen kunnen de liederen 

meezingen. 

 

Grenzen en afspraken                                        

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. 

Een kindje gaat huilen en de beroepskracht gaat hier naar toe. Er is een pop afgepakt. Het kindje 

en de beroepskracht gaan het samen oplossen. Tegen het kindje wat afgepakt heeft wordt 

uitgelegd dat er op de groep geen speelgoed zomaar wordt afgepakt. De afspraak is om het te 

vragen en niet af te pakken. 

Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan staat een hoofdstuk beschreven betreffende het Ve Programma 

'Doe meer met Bas'. 

 

In het plan staat beschreven hoe ze taal en rekenen stimuleren. 

De organisatie gebruikt KIJK om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit systeem wordt ook 

besproken met de ouders en de school waar de kinderen heen gaan. 

De peuteropvang is 5 dagen per week geopend van 8.30-12.00 uur. 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

Betreft de 960 uur in anderhalf jaar geeft de leidinggevende het volgende aan: 

Voor kinderen met een VVE-indicatie is er de mogelijkheid om 5 ochtenden gebruik te maken van 

de peuterspeelzaal. Om aan het aantal VVE-uren van 960 uur te komen hebben we de volgende 

berekening gemaakt: Wij zijn 40 weken per jaar open. 1,5 jaar is 60 weken. Een peuter die 5 

ochtenden komt is 17,50 uur maal 60 weken is 1050 uur 

 

Tijdens de inspectie is een beroepskracht actief bezig met een kind. Wat kan zij al zelfstandig en 

welk niveau heeft zij. De beroepskracht toont aan de toezichthouder een overzicht van het kind. 

Het kindje wordt binnenkort 4 en gaat naar de basisschool toe. 

 

De beroepskrachten aanwezig hebben mbo pedagogisch werk niveau 4. 

 

De houder is gevraagd om een opleidingsplan te sturen. De leidinggevende heeft een 

opleidingsplan gestuurd. 

In een opleidingsplan moet vast komen te staan op welke wijze de kennis en vaardigheden (als 

genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht 

voorschoolse educatie worden onderhouden. 

 

Van één beroepskracht staat beschreven: 

begonnen met de training VVE (Vversterk). Op 16 november 2021 hoopt zij deze afgerond te 

hebben en in het bezit te zijn van haar diploma. 

 

Voor de overige beroepskrachten staat niets concreet beschreven over welke kennis en 

vaardigheden wordt onderhouden. 

De leidinggevende geeft wel aan dat er nog een overleg plaats vindt met een inventarisatie van 

wat er nog moet worden gedaan maar dit is niet beschreven in het opleidingsplan. 

 

Dit voldoet niet met de eis van concreet en toetsbaar opleidingsplan 

 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Toestemmingsformulier(en) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Informatieboekje 

• Observatielijst kind 

 



 

7 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-06-2021 

Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Een aantal Functionarissen/bestuurders conform NHR  staan niet ingeschreven, gekoppeld in het 

register kinderopvang.  

Ook heeft er geen verificatie plaats gevonden in het landelijk register kinderopvang bij een aantal 

functionarissen /bestuurders. 

 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: 

• De bestuurder/functionarissen beschikt niet over een juiste VOG. Bijvoorbeeld omdat 

• de houder niet in het bezit is van een aanvullende VOG-houder Rechtspersoon 

• de VOG niet is afgegeven op alle juiste functieaspecten voor kinderopvang (functieaspecten 

11, 21, 22 en 84 en/of 86) 

• de houder niet over een VOG beschikt die recent genoeg is (2 maanden of 2 jaar oud 

maximaal 

 

Conclusie: 

Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke eis. 

 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties is op basis 

van een steekproef onderzocht. 

De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de 

locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende beroepskwalificatie. 

 

Uit de beoordeling van de diploma's blijkt dat beide beroepskrachten die aanwezig zijn in het bezit 

zijn van een diploma conform cao zoals Sociaal Pedagogisch Werker 4.  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op de dag van het aangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt in 1 stamgroep van maximaal 16 kinderen. 

Tijdens de inspectie zijn er 15 kinderen aanwezig, 1 kindje is op vakantie. 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

 

Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

Op de website van de houder is geen inspectie rapport van de GGD terug te vinden. 

De houder moet een inspectie rapport van de GGD na ontvangst op de eigen website te plaatsen 

op een gemakkelijk vindbare plaats. 

 

conclusie: 

Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de wettelijke eisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Website 
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Peuterspeelzaal Spelenderwijs te Nunspeet 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 
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OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  
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- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal Spelenderwijs 

Website : http://www.ridderschool.nl/peuterspeelzaal 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen 

Nunspeet 

Adres houder : F.A. Molijnlaan 69 

Postcode en plaats : 8071 AC Nunspeet 

KvK nummer : 08207901 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
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Planning 

Datum inspectie : 17-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 23-06-2021 

Zienswijze houder : 25-06-2021 

Vaststelling inspectierapport : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Bedankt voor het conceptrapport. 

We zijn er weer blij mee! 

  

Wel zag ik nog wat puntjes van aandacht, zo schijnt de *VOG niet in orde te zijn van, naar ik 

begreep, het bestuur. We zullen dit zsm in orde maken, als blijkt dat we in gebreke zijn gebleven.  

Kunnen jullie concreet aangeven waar het 'probleem' zit? 

*Inspectierapport niet voor iedereen zichtbaar: Het laatste inspectierapport is inmiddels verplaatst, 

zodat het rapport zonder inloggen ingezien kan worden en voor iedereen zichtbaar is. 

*Het scholingsplan/traject voor het komende jaar is deze week besproken in het team. Omdat 

Driestar Educatief de coaching zal gaan doen, leek het ons goed om te kijken wat zij aan kunnen 

bieden op het gebied van scholing. op deze manier kan het gecombineerd worden omdat zij ook 

opleidingen en trainingen verzorgen. Dit zal in het nieuwe cursusjaar bekeken en vastgelegd 

worden. 

  

Hopende op een verhelderend beeld, wachten we het definitieve inspectierapport af. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Mirjam van Leeuwen 

 

 

 

 

 

 

 


